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κοινωνια Φρίκη στη Φολέγανδρο
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Μυστήριο με τα 
εξαφανισμένα κινητά 
Ανατριχίλα προκαλούν οι λεπτομέρειες 
της δολοφονίας της 26χρονης Γαρυφαλλιάς από τον 
σύντροφό της, ο οποίος την ξυλοκόπησε, την έσυρε 
στα βράχια και στη συνέχεια την έριξε στη θάλασσα 
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Μ
πορεί το φρικτό έγκλημα στη Φολέγαν-
δρο να εξιχνιάστηκε με την ομολογία 
του 30χρονου δολοφόνου, ωστόσο 

κάποια σημεία παραμένουν ακόμα σκοτεινά. 
Για τον λόγο αυτόν, η έρευνα για την Αστυνο-
μία δεν έχει κλείσει, παρά το γεγονός πως πλέ-
ον η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της Δικαι-
οσύνης και ο δράστης έχει ήδη προφυλακιστεί. 
Από τη δικογραφία που έχει συνταχθεί λείπει 
ένα σημαντικό στοιχείο και αυτό δεν είναι άλ-
λο από την «εξαφάνιση» των δύο κινητών τη-
λεφώνων του ζευγαριού. Σύμφωνα με την ομο-
λογία του 30χρονου, όλα ξεκίνησαν όταν η Γα-
ρυφαλλιά δεν κοιτούσε το GPS στο κινητό της, 
με αποτέλεσμα να χάσουν τον δρόμο και να 
αρχίσει ο μοιραίος καβγάς. Οπως προκύπτει, 
λοιπόν, από τους ισχυρισμούς του δράστη, λί-
γα λεπτά πριν από την άγρια δολοφονία της, 
η κοπέλα είχε μαζί της το κινητό της τηλέφωνο.

Μάλιστα, στις ερωτήσεις των αστυνομικών 
για το πού βρίσκονται τα κινητά, ο 30χρονος 
απάντησε πως υπάρχουν κενά στη μνήμη του. 
Βέβαια, η απουσία των συγκεκριμένων στοιχεί-
ων, εν προκειμένω των κινητών τηλεφώνων, 
«δένει» με μια αποκάλυψη που έκανε ο Αλέ-
ξης Κούγιας, δικηγόρος της οικογένειας της 
Γαρυφαλλιάς, ο οποίος επεσήμανε πως διαθέ-
τει στοιχεία για τη συνεχή παρακολούθηση του 
κινητού τηλεφώνου του θύματος από τον δο-
λοφόνο της, ώστε να μπορεί ανά πάσα στιγμή 
να την εντοπίζει. 

Αλλωστε, ο 30χρονος άνδρας είναι προγραμ-
ματιστής στο επάγγελμα και κατά συνέπεια εί-
ναι σε θέση να γνωρίζει πώς μπορεί να παρα-
κολουθήσει ένα κινητό και να εντοπίσει την το-
ποθεσία του. Αν η ΕΛ.ΑΣ. είχε στα χέρια της τα 
κινητά τηλέφωνα του θύματος και του θύτη, θα 
μπορούσε να διαπιστώσει αν πράγματι ο καθ’ 
ομολογίαν δολοφόνος παρακολουθούσε το κι-
νητό της 26χρονης φαρμακοποιού. 

Την ίδια στιγμή, αναπάντητο παραμένει το 
ερώτημα για ποιο λόγο άλλαξαν τα σχέδιά τους 
και βρέθηκαν στη Φολέγανδρο, παρά το γεγο-
νός πως ο αρχικός προγραμματισμός ήταν να 
επισκεφθούν μαζί με φίλους τη Σέριφο. 

«Θόλωσα…»
Στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού κρα-
τείται πλέον από την περασμένη Παρασκευή 
ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία της άτυ-
χης Γαρυφαλλιάς.

Κατά την απολογία του ισχυρίστηκε ότι δεν… 
θυμόταν τα περισσότερα από όσα έγιναν την 
ημέρα του θανάτου της κοπέλας, ενώ υποστή-
ριξε πως το τελευταίο διάστημα δεν περνούσαν 
καλά. «Με ενέπαιζε παριστάνοντας πως πήγαι-
νε να πάρει τσιγάρα και πήγαινε αλλού και με-
τά γελούσε», λέει χαρακτηριστικά ο κατηγορού-
μενος για την 26χρονη κοπέλα και προσθέτει: 
«Το βασικό ήταν ότι υπήρχε αυτό έντονα στο 
νησί. Με οδηγούσε και εμένα σε λάθος κατευ-
θύνσεις, καταλήγαμε σε χωματόδρομο και με-
τά με κορόιδευε. Ηταν μια επανειλημμένη συ-
μπεριφορά και ήταν τόσο έντονο, που μου χα-
λούσε την καλή διάθεση που είχα στην αρχή. 
Το έκανε εδώ και 5-6 μήνες… Προσπαθούσε να 

ενώ δεν ήταν κάτι εσκεμμένο… Εκείνη τη στιγμή 
θόλωσα, κλείδωσε το μυαλό μου. Εγώ κατάλα-
βα ότι φωνάζει για να δημιουργήσει την εντύ-
πωση ότι εγώ φταίω σε κάτι και να με εκθέσει 
για άλλη μια φορά. Είχαμε τσακωμό μπροστά 
στο αμάξι. Το αμάξι δεν το έβαλα σε λειτουρ-
γία. Δεν θυμάμαι πόσα μέτρα απείχε το αμάξι 
από το χείλος του γκρεμού». Ισχυρίστηκε επί-
σης πως το μόνο που θυμάται είναι «μια έντα-
ση» και πως δεν τη χτύπησε, παρόλο που τα 
πρώτα ευρήματα του ιατροδικαστή Ηλία Μπο-
γιόκα έδειξαν ότι η κοπέλα ξυλοκοπήθηκε. Επι-
πλέον, ενώ αρχικά λέει ότι αυτός την έσπρω-
ξε, λίγο μετά υποστήριξε ότι «δεν είδα πως κα-
τέληξε μέσα στο νερό. Εγώ κατέβηκα κάτω και 
ήταν μέσα στο νερό…».

Ψυχιατρικά προβλήματα
Ο 30χρονος, τόσο με τις απαντήσεις του όσο 
και με τα έγγραφα που προσκόμισαν οι συνή-
γοροί του, επιχείρησε να αποδώσει την πρά-
ξη του σε ψυχιατρικά προβλήματα. Οπως είπε: 
«Εμφάνισα ψυχιατρικό επεισόδιο πρώτη φορά 
το 2014-2015, με έντονη εγκεφαλική λειτουρ-
γία, έντονο άγχος, ζαλάδες, φοβίες και παραι-
σθήσεις ότι με παρακολουθούν. Για τον λόγο 
αυτόν, μετά από παρότρυνση των γονιών μου, 
επισκέφθηκα ιδιώτη ψυχίατρο στην Κόρινθο. 
Στη συνέχεια, το 2015, εξετάστηκα στην ψυχι-
ατρική κλινική του νοσοκομείου Αγίων Αναργύ-
ρων Αττικής, όπου και διαγνώστηκα με διπολι-
κή διαταραχή και μου χορηγήθηκε φαρμακευ-
τική αγωγή…». Καταλήγοντας, δε, είπε πως: «Γι’ 
αυτό που συνέβη σίγουρα δεν ήμουν ο εαυτός 
μου. Πραγματικά λυπάμαι γι’ αυτό που συνέβη 
και μακάρι να είχαν έρθει τα πράγματα αλλιώς».

με εκθέσει είτε όταν ήμασταν μόνοι μας είτε με 
παρέα. Εγώ είχα πει αρκετές φορές να σταμα-
τήσουμε να βρισκόμαστε γι’ αυτόν τον λόγο, 
αλλά εκείνη επέμενε να συνεχίσουμε». 

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, τη μοιραία 
ημέρα λογομάχησαν για ασήμαντη αφορμή. 
«Ο λόγος ήταν ότι δεν παρακολουθούσε πώς 
θα πάμε στο μέρος που πηγαίναμε να φάμε. 

Ο 30χρονος έφτασε με πλοίο της 
γραμμής στον Πειραιά και οδηγήθηκε 
στις φυλακές Κορυδαλλού

Πηγαίναμε από άλλο δρόμο και μετά ξαναγυ-
ρίσαμε πίσω… Υπήρξε έντονη λογομαχία. Δεν 
θυμάμαι συγκεκριμένα... Αυτή έλεγε ότι “δεν 
πειράζει, πάμε από άλλο δρόμο, αν σε ενοχλεί 
τόσο πολύ, αυτοκτόνα”». Υποστήριξε πως πά-
νω στον διαπληκτισμό του έφυγε το αμάξι χω-
ρίς να το καταλάβει και ότι η 26χρονη «φώνα-
ξε γιατί βγήκαμε από τον δρόμο και φοβήθηκε, 


